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Pre f igu ră r i l e 
directe ale Bisericii 
creștine ca locaș, 
ni le oferă Vechiul 
Testament, cu lo-
cașurile lui pentru 
adorarea lui Iahve și  
pregătirea evreilor și  
prin ei a neamurilor 
în vederea venirii 
lui Mesia. Înainte 
de primirea Cortului 
Sfânt, Dumnezeu îi 
indica lui Avraam 
muntele Moria 
ca loc pe care să 
ridice altaruri de 
jertfa (Fac.12,7). 
Evreii se închinau 
lui Iahve în preajma 
altarelor de piatră, 
așezate pe locuri 
alese (Fac. 33,20).

După indicaţii 
amănunţite și  după 
modelul arătat în 
munte, Moise a 
construit Cortul 
Sfânt, cu care vor 
călători prin pustie 
pentru a ajunge în 
Canaan.

Î m p ă r a t u l 
David a conceput 
apoi un templu 
(I Paral.28,2-19) 
pe care l-a zidit și  l-a împodobit fi ul său 
Solomon în Ierusalim (III Regi,5,6,7).

Biserica creștină - lăcaș de cult implică 
locul în care Se jertfește în continuare, dar 
nesângeros, Hristos pentru mântuirea noastră, 
prin lucrarea Duhul Sfânt.

Astfel, pogorârea Sfântului Duh sau 
Cincizecimea (Rusaliile) este actul de 
trecere a lucrării mântuitoare a lui Hristos, 
din umanitatea Sa în oameni. Duhul Sfânt 
coboară în chipul limbilor de foc peste 
apostoli, peste fi ecare în mod distinct (Fapte 
2, 1, 3, 4), precum și  peste cei care, ascultând 
predica apostolilor, s-au botezat (Fapte 2, 37, 
38), dând naștere Bisericii.

Biserica cuprinde pe toţi cei încorporaţi în 
Hristos prin botez, Mirungere și  Euharistie, 
pe cei care cred și  mărturisesc ceea ce crede 

și  mărturisește 
Biserica.

M e m b r i i 
Bisericii sunt 
c r e d i n c i o ș i i 
împreună  cu ierar-
hia. Credincioșii 
nu sunt elemente 
pasive în Biserică, ci 
împreună lucrători 
cu preoţii pentru 
mântuirea lor, dar 
după măsura darului 
primit de ei, silindu-
se să cunoască 
și  să aprofundeze 
adevărurile de 
credinţă, să se 
purifi ce de patimi, 
dăruindu-se lui 
Dumnezeu ca făpturi 
noi în Hristos.

Biserica este o 
comunitate concretă 
de credincioși, 
organizată după 
imaginea Sfântului 
Ap. Pavel “Precum 
într-un singur trup 
avem mădulare și  
mădularele nu au 
aceeași lucrare, așa 
și  noi cei mulţi 
suntem în Hristos 
și  fi ecare suntem 
mădulare unii altora 

și  avem felurite daruri, după harul ce ni s-a 
dat (Rom. 12, 4-8).

“Iar când a sosit ziua Cincizecimii, erau 
toţi adunaţi împreună în același loc. Și din cer, 
fără de veste, s-a făcut vuiet, ca de sufl are de 
vânt ce vine repede și  a umplut toată casa unde 
ședeau ei. Și li s-au arătat, împărţite, limbi ca 
de foc și  au șezut pe fi ecare dintre ei. Și s-
au umplut toţi de Duhul Sfânt și  au început 
să vorbească în alte limbi, precum le dădea 
lor Duhul a grai” (Fapte 2, 1-13). Trebuie să 
înţelegem că atât în Faptele Apostolilor, cât și  
în Epistola întâi către Corinteni se vorbește 
despre glosolalie ca despre vorbirea în limbi 
omenești, în limbile deja vorbite de unele 
popoare (I Cor 12,28,30); (Fapte 2, 8-12). 

(continuare în p. 4)

Înălţarea este unul dintre cele 
12 mari Praznice Împărătești ale 
Bisericii noastre. În această zi 
prăznuim momentul în care, în 
prezenţa apostolilor Săi, Domnul 
nostru, Iisus Hristos s-a înălţat la cer 
de pe Muntele Maslinilor. Aceasta a 
avut loc la 40 de zile de la Înviere.

Întâlnindu-se Iisus cu ucenicii 
după înviere, și  deschizându-le 
mintea ca să priceapă Scripturile, le-
a spus: “așa este scris și  așa trebuie 
să pătimească Hristos și  să învieze 
din morţi a treia zi (...) Voi sunteţi 
martorii acestora. Și iată. Eu trimit 
peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; voi 
însă ședeţi în cetate, până ce vă veţi 
îmbrăca cu putere de sus. Și i-a dus 
afară până spre Betania și, ridicându-
Și mâinile, i-a binecuvântat. Și pe 
când îi binecuvanta, S-a despărţit 
de ei și  S-a înălţat la cer. Iar ei, 
închinându-se Lui, s-au întors în 
Ierusalim cu bucurie mare”(Luca 
24,45-52).

Iar în Faptele 
Apostolilor se 
spune: Iisus s-a 
arătat ucenicilor 
timp de patruzeci 
de zile “vorbind 
cele despre 
împărăţia lui 
Dumnezeu. Și 
cu ei petrecând 
le-a poruncit să 
nu se depărteze 
de Ierusalim, 
ci să aștepte 
f ă g ă d u i n ţ a 
Tatălui, pe care (a 
zis El) aţi auzit-o 
de la Mine: Că 
Ioan a botezat 
cu apă, iar voi 
veţi fi  botezaţi 
cu Duhul Sfânt, 
nu mult după 
aceste zile (...) Ci 
veţi lua putere, 
venind Duhul 
Sfânt peste voi, 
și  îmi veţi fi  
Mie martori în 
Ierusalim și  în 

toată Iudeea și  în Samaria și  până 
la marginea pământului. Și acestea 
zicând, pe când ei priveau, S-a 
înălţat și  un nor L-a luat de la ochii 
lor”.

Înălţarea Domnului este 
totodată o garanţie și  a înălţării 
noastre: “Iar Eu când Mă voi înălţa 
de pe pământ, îi voi trage pe toţi la 
Mine”, (Ioan 12,32). Nu este vorba 
numai de o înălţare spirituală, ci 
va participa și  trupul nostru. După 
cuvintele Sf. Pavel aceasta va avea 
loc după învierea celor adormiţi și  a 
transformării trupurilor celor afl aţi 
în viaţă în trupuri nestricăcioase și  
nemuritoare: “Nu toţi vom muri, 
dar toţi ne vom schimba (...) Căci 
trâmbiţa va suna și  morţii vor învia 
nestricăcioși, iar noi ne vom schimba. 
Căci trebuie ca acest trup stricăcios 
să se îmbrace în nestricăciune și  
acest (trup) muritor să se îmbrace în 
nemurire” (I Corinteni, 15,51-53).

Pe data de 11 mai, Legea despre cultele religioase 
și  părţile lor componente a fost votată în lectură 
fi nală de către legislatori. Aceasta este prima lege 
în domeniu, după adoptarea Constituţiei Republicii 
Moldova, care prevede principiile egalităţii și  
libertăţii  cultelor în faţa legii și  separarea lor de stat, 
relatează MOLDPRES.

Legea adoptată prevede o nouă modalitate de 
înregistrare a cultelor religioase. Potrivit noii legi, la 
fondarea cultelor trebuie să participe cel puţin 100 de 
cetăţeni ai Republicii Moldova.

Noua lege prevede că statul nu intervine în 
activitatea cultelor, iar legislaţia fi scala se extinde 
și  asupra părţilor componente ale cultelor religioase, 
precum și  asupra instituţiilor și  întreprinderilor 

înfi inţate de ele. Veniturile provenite din activitatea 
de producţie și  editorială a cultelor religioase sunt 
impozabile.

Deputatul Vlad Cubreacov, unul dintre autorii 
proiectului de lege, a menţionat că, odată cu adoptarea 
noii legi, Biserica și-a recăpătat suveranitatea deplină 
în domeniu. El a spus că în lege a fost simplifi cată 
semnifi cativ procedura de înregistrare a părţilor 
componente ale cultelor, astfel încât, la înregistrarea 
acestora nu va fi  luată în calcul voinţa primăriilor și  
a consiliilor raionale. Cubreacov a spus că, potrivit 
legii, credincioșii sunt singurii subiecţi investiţi 
cu dreptul de a înfi inţa și  înregistra o comunitate 
religioasă.

Victor Stepaniuc, președintele Comisiei pentru 

cultură, știinţă, învăţământ, tineret, sport și  mijloace 
de informare în masă, a declarat că adoptarea Legii 
despre cultele religioase și  părţile lor componente va 
permite suspendarea, în timpul apropiat, a procedurii 
de monitorizare din partea Comitetului de Miniștri al 
Consiliului Europei la capitolul masuri generale. El 
a informat că, în prezent, în Republica Moldova sunt 
înregistrate 18 culte.

Proiectul Legii despre cultele religioase și  părţile 
lor componente a fost votat în prima lectura la 23 
decembrie 2005, după care a fost trimisă Consiliului 
Europei spre expertizare. Anterior, instituţiile 
europene au solicitat revizuirea legislaţiei despre 
cultele religioase. Legea a fost adoptată cu 73 de 
voturi pentru. 

A FOST ADOPTATĂ ÎN LECTURĂ FINALĂ  LEGEA DESPRE CULTELE 
RELIGIOASE ȘI  PĂRŢILE LOR COMPONENTE

ÎNĂLŢAREA DOMNULUI 
NOSTRU IISUS  HRISTOS

POGORÂREA DUHULUI SFÂNT - 
ÎNTEMEIEREA BISERICII
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12 mai
ÎPS Mitropolit Vladimir a 

primit la Palatul mitropolitan pe 
dl Vasile Tarlev, prim-ministru al 
Republicii Moldova.

11 mai
ÎPS Vladimir s-a deplasat în 

Eparhia de Edineţ  și Briceni. S-a 
întâlnit cu membrii Consiliului 
eparhial și slujitorii din cadrul 
episcopiei. S-a pus în discuţie 
și  problema scaunului episcopal 
vacant de Edineţ  și Briceni. Din 
cauza unor probleme interne 
bisericești desemnarea noului 
arhiereu preconizată pentru luna 
martie curent a fost amânată.

10 mai
ÎPS Vladimir a efectuat o vizită 

de lucru la mănăstirile Dobrușa, 
Pripiceni-Curchi și Cuizăuca.

9 mai
ÎPS Mitropolit Vladimir, fi ind 

însoţit de prot. Vadim Cheibaș și 

prot. Veaceslav Șpac, a participat 
la manifestările consacrate Zilei 
victoriei și a comemorării eroilor 
căzuţi pentru independenţa patriei.
4 mai
Mitropolitul Vladimir a avut 
întrevederi la Palatul mitropolitan 
cu:

dl Mark Ohanian, director 
regional al Asociaţiei Internaţionale 
Creștine de Caritate; 

dl Dumitru Pulbere, 
președintele Curţii 
Constituţionale; 

dl Spiros Konistis, manager 
„Intracom Telecom Solution” 
SRL; 

arhim. Adrian (Baciu), stareţul 
mănăstirii Saharna, stabilindu-se 
săvârșirea unei slujbe arhierești în 
preajma hramului mănăstirii la 24 
mai de serbarea Sf. Întocmai cu 
Apostolii Kiril și Metodiu; 

un grup de preoţi din 

protopopiatul Soroca, fi ind 
abordate probleme administrative, 
precum și stabilirea zilei pentru 
sfi nţirea bisericii din s. Șolcani la 
21 mai; 

câţiva slujitori din or. 
Nisporeni, elucidând aspecte 
administrative. 

3 mai
ÎPS Vladimir a primit în 

Palatul mitropolitan pe PS 
Anatolie, Episcop de Cahul și 
Comrat, împreună cu prot. Mihail 
Ursache, protopop de Cahul, cu 
care a discutat despre desfășurarea 
manifestărilor prilejuite de 
liturghisirea în or. Taraclia către 
praznicul  Sf. M. Mc. Gheorghe, 
purtătorul de biruinţă.

În aceeași zi, Mitropolitul a 
primit preoţi și credincioși din 
cadrul Eparhiei de Centru.

29 aprilie
ÎPS Vladimir a liturghisit la 

Catedrala Mitropolitană. Înainte de 
Sf. Liturghie mitropolitul a săvârșit 
sfi nţirea antimiselor. 

28 aprilie
Mitropolitul Vladimir a 

întreprins o vizită de lucru la 
biserica în construcţie “Sf. Prooroc 
Ilie” din or. Telenești.

În aceeași zi ÎPS Vladimir 
s-a deplasat la Orhei. Mai mulţi 
protopopi și slujitori au primit 
în dar câte un set de Minei 
recent editate cu binecuvântarea 
ÎPS Mitropolit Vladimir și cu 
contribuţia fi nanciara a dl Anatol 
Stati, șeful companiei “ASCOM 
GROUP”.

27 aprilie
ÎPS Vladimir a vizitat 

mănăstirea Ţâpova. Împreună 
cu unul din principalii ctitori ai 
acestui complex monastic dl Anatol 
Plugaru a discutat modalităţile 
dezvoltării și amenajării acestui 

sfânt așezământ.
25-26 aprilie

Mitropolitul Vladimir a primit 
în Palatul mitropolitan slujitori 
și credincioși din cuprinsul 
Mitropoliei Moldovei. 

22 aprilie
De Duminica Femeilor 

Mironosiţe ÎPS Mitropolit 
Vladimir a liturghisit la Catedrala 
Mitropolitană.

17 aprilie
La Palatul mitropolitan au fost 

primiţi reprezentanţi ai Uniunii 
Societăţilor Biblice.

9 aprilie
A doua zi de Sf. Paști ÎPS 

Vladimir, precum și PS Anatolie 
și PS Marchel, au liturghisit la 
Catedrala Mitropolitană.

8 aprilie
În noaptea Învierii ÎPS 

Mitropolit Vladimir a liturghisit la 
Catedrala Mitropolitană.

                AGENDA DE LUCRU A ÎPS VLADIMIR, 
              MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI ÎNTREGII MOLDOVE

Festivalul municipal „Cântecul Pascal”, având luminosul generic 
„Pentru Tine, Doamne”, a ajuns în acest an la cea de a XI-a ediţie. Iniţial 
și-au anunţat prezenţa 26 de formaţiuni etnofolclorice din majoritatea 
localităţilor ce intră în componenţa municipiului Chișinău.

Prima fază de preselecţie a avut loc pe data de 29 martie 2007 la Centrul 
Tânărului Naturalist din sectorul Botanica. Juriul competent și imparţial 
(președinte reputatul folclorist și compozitor Andrei Tamazlâcaru) a selectat 
pentru etapa fi nală a concursului 15 colective, acestea reprezentând școlile 
de cultură generală, colegiile, liceele și instituţiile de învăţământ superior.

Ansamblul nostru universitar „Crenguţa de Iederă” a fost pregătit foarte 
bine pentru această evoluare responsabilă, meritul fi ind și al conducătorului 
artistic, doamna Maria Iliuţ, Maestru în Artă. Gala laureaţilor s-a disputat pe 
31 martie 2007 în Sala cu Orgă din centrul capitalei, „Crenguţa de Iederă” 
prezentându-se cu un Cântec Pascal inedit „Sus, la Slava Cerului”, adus din 
sudul Moldovei (de prin părţile Vulcăneștilor) de către membrul ansamblului 
„Crenguţa de Iederă” Vitalie Tecuci, student la Facultatea de Istorie și 
Psihologie.

Drept rezultat, această perlă cu conţinut profund pascal-creștinesc a 
luat cea mai înaltă notă din partea juriului și a numerosului public spectator, 
formaţiunea noastră etnofolclorică fi ind menţionată cu Trofeul Festivalului.

Reporter „Universitatea”

Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe a 
fost prăznuită în mod deosebit în or. Taraclia.

Hramul localităţii a adunat un impunător sobor 
de slujitori din toate colţurile republicii. De rând cu 
hramul urbei a fost consemnat încă un eveniment 
important – serbarea zilei de naștere și  a patronului 
ceresc al Prea Sfi nţitului Anatolie, Episcop de Cahul 
și  Comrat.

Astfel, în biserica din localitate s-a săvârșit Sfânta 

Liturghie ofi ciată de către ÎPS Mitropolit 
Vladimir, PS Anatolie și  PS Marchel, 
împreună cu un sobor de preoţi și  diaconi.

După slujbă Mitropolitul Vladimir a 
remarcat importanţa Eparhiei de Cahul și  
Comrat în cadrul Mitropoliei Moldovei, 
apreciind activitatea rodnică a Prea Sfi nţitului 
Anatolie. Înalt Prea Sfi nţia Sa a adus sincere 
felicitări atât omagiatului, aducându-i în 
dar o panaghie, cât și  tuturor locuitorilor 
Taracliei cu frumosul praznic, nădăjduind că 
Sf. Gheorghe le va fi  și  de acum înainte un 
grabnic rugător și  ajutător întru cele bune și  
bineplacute Domnului.

Cu un mesaj de felicitare a venit 
și  ambasadorul Bulgariei în Republica 

Moldova, remarcând mai multe personalităţi moldave 
și  bulgare care leagă aceste două popoare.

Prea Sfi nţitul Anatolie a mulţumit tuturor 
celor care muncesc spre binele Bisericii, în special 
slujitorilor și  credincioșilor din Taraclia. PS Anatolie 
a înmânat din partea Mitropolitului Vladimir ordine și  
diplome arhierești reprezentanţilor ai administraţiei 
publice locale și  ctitorilor acestei parohii.

Preluat din www.mitropolia.md

HIROTONII
29 aprilie
În cadrul Sf. Liturghii au fost hirotoniţi: Adrian Iaţco, absolventul Seminarului 

Teologic din Odesa, în treapta de diacon pe seama parohiei „Acoperământul 
Maicii Domnului” din s. Ghidighici, mun. Chișinău, și pe ierodiac. Eustatie 
(Garmacean) în treapta de ieromonah pe seama mănăstirii Ţâpova.

DECORAŢII
12 mai
Pentru truda depusă spre binele 

Bisericii, dl Vasile Tarlev, prim-
ministru al Republicii Moldova a 
fost decorat cu ordinul „Sf. Ștefan 
cel Mare”, gr. II. 

29 aprilie
Pentru rodnica activitate 

desfășurată în cadrul parohiei 
din orășelul Durlești, precum și 
în cadrul Direcţiei mitropolitane 
cu ocazia împlinirii vârstei de 50 
de ani protoiereul Zosima a fost 
decorat cu ordinul „Sf. Ștefan cel 
Mare”, gr. II.

8 aprilie
În cadrul serviciului divin 

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe 
din Moldova a înmânat mai multe 
distincţii bisericești:

Prot. mitr. Vadim Cheibaș, 
secretarul mitropolitului, - 
ordinul patriarhal “Cuv. Daniil al 
Moscovei”, gr. III;

Prot. mitr. Filaret Ciobanu, 
duhovnicul circumscripţiei 
Ialoveni, - ordinul “Sf. Ștefan cel 
Mare”, gr. II;

Prot. mitr. Anatolie Stefanov, 

protopop de Ialoveni, - ordinul 
“Cuv. Paisie Velicikovski”, gr. II;

Prot. Vitalie Șaramet, parohul 
bisericii din s. Mereni, r. Anenii 
Noi, - medalia “Cuv. Paisie 
Velicikovski”;

Prot. Emanul Brihunet, șeful 
Departamentului mitropolitan 
Pictura și Arhitectura, și prot. 
Andrei Secrii, parohul bisericii 
din s. Trușeni, mun. Chișinău, - cu 
dreptul de a purta mitra;

Prot. Nicolae Craveţ, protopop 
de Șoldănești, și prot. Serghei 
Ţurcanu, paroh la biserica din s. 
Văsieni, r. Ialoveni – cu dreptul de 
a purta paliţă.

Dl Vadim Cojușneanu, director 
general al Combinatului servicii 
funerare, - ordinul patriarhal “Cuv. 
Daniil al Moscovei”, gr. III;

Dl Victor Ţvircun, ministrul 
Educaţiei și Tineretului, - ordinul 
patriarhal “Cuv. Serghie de 
Radonej”, gr. III;

Dl Pavel Zaporojan, director 
al Fabricii de mobilă “Almira”, 
- ordinul patriarhal “Sf. Kneaz 
Vladimir”, gr. III;

Dl Igor Chinah, director 
“Fidesco”, - ordinul patriarhal “Sf. 
Cneaz Vladimir”, gr. III.

În perioada 23-26 aprilie și-
a desfășurat activitatea Comisia 
sinodală constituită prin decizia 
Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Ruse pentru elucidarea și 
soluţionarea problemelor 
iscate în Eparhia de Ungheni și 
Nisporeni.

Membrii comisiei - 
ÎPS  Alexei, Arhiepiscop de 
Orehovo-Zuevsk (președintele 
comisiei), PS  Longhin, Episcop 
de Saratov și Volsk, PS  Mark, 
Episcop de Egorievsk, au avut 

următorul program de lucru:
23 aprilie – s-au întâlnit 

cu ÎPS Mitropolit Vladimir, 
PS Anatolie și PS Marchel, 
precum și cu mai mulţi preoţi 
din municipiu.

24 aprilie – s-au deplasat 
în or. Ungheni, unde au discutat 
cu slujitori și credincioși din 
protopopiatul Ungheni.

25 aprilie – au vizitat 
mănăstirea Hâncu, întâlnindu-
se cu PS Petru și obștea 
mănăstirii.

26 aprilie – la invitaţia PS 
Iustinian au vizitat catedrala 
și sediul eparhial din Tiraspol, 
catedrala din or. Tighina, 
precum și mănăstirea Chiţcani.

În după amiaza zilei 
membrii Comisiei au fost 
primiţi în audienţă  de către dl 
Vasile Tarlev, prim-ministru al 
RM.

Rezultatele comisiei vor 
fi  expuse și analizate în cadrul 
ședinţei Sf. Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Ruse din luna iunie.

Pe data de 21 aprilie, în incinta Unităţii Militare 
de Carabinieri 1002 din Chișinău a fost sfi nţită o 
capelă în cinstea Minunii Sf. Arhanghel Mihail.

Slujba sfi nţirii a fost ofi ciată de către 
Prea Sfi nţitul Anatolie, Episcop de Cahul 
și Comrat, însoţit de un sobor de preoţi. 
Pe parcursul a mai bine de cinci ani 
aceasta instituţie benefi ciază de asistenţă 
duhovnicească din partea mănăstirii 
Ciufl ea, săptămânal ofi ciindu-se servicii 
divine pentru ofi ţeri și soldaţi.

La slujba  de sfi nţire a paraclisului 
a fost prezent colonelul Simeon Carp, 
vice-ministru al MAI, care a accentuat 
rolul factorului spiritual în formarea 
personalităţii militarului. PS Anatolie s-a 
adresat cu un cuvânt de învăţătură către 
cei prezenţi.

Câţiva slujitori în frunte cu PS 
Anatolie s-au învrednicit de medalii pentru merite, 
iar ctitorii capelei de diplome arhierești.

LUCRĂRILE COMISIEI SINODALE

SFINŢIREA UNUI NOU PARACLIS

MANIFESTĂRI LA TARACLIA

„Crenguţa de Iederă” – laureat al 
festivalului „Cântecul Pascal - 2007”
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De trei ani, la Universitatea de 
Stat din Republica Moldova (USM) 
este predată, ca disciplină opţională, 
Astrologia. Unii savanţi și universitari 
critică acest curs și spun că nu este serios 
din partea conducerii Universităţii, care 
a aprobat o asemenea disciplină. Pe 
de altă parte, tot mai mulţi studenţi 
sunt interesaţi de un asemenea curs, 
iar numărul celor care-l frecventează 
s-a mărit de trei ori, de când a fost 
introdus.

Am sunat la Universitate și am 
întrebat cine ţine acest curs. Ne-au spus 
să telefonăm Facultatea de Fizică. La 
insistenţele noastre, aici ne-au dat două 
nume care, chipurile, ar avea legătură 
cu astrologia. Contactat de noi, însă, 
Ștefan Tiron a spus că este profesor de 
astronomie, iar despre astrologie zice că 
„e la modă, ca în Evul Mediu”. „Nu este 

solid pentru USM. La Universitatea din 
Sorbona nu se mai predă acest curs din 
1666, iar noi îl introducem în 2007. Am 
avut discuţii cu dna prorector, dar n-a 
vrut să mă asculte”, a menţionat Tiron. 
Potrivit sursei citate, astrologia nu este 
știinţă: „Știinţa are anumite legi, iar asta 
nu are niciun fel de lege”. Profesorul 
ne-a relatat că, pentru grupele rusești, 
cursul este predat de o profesoară 
de fi zică, de aceea se consideră că 
astrologia ar ţine de Facultatea de 
Fizică.

Mai mulţi studenţi cu care am stat 
de vorbă ne-au spus că au ales acest curs 
pentru că „e mai lejer decât celelalte”. 
Câţiva dintre ei au menţionat că nu erau 
înscriși la astrologie, dar s-au dus cu 
alţi colegi din curiozitate. Menţionăm 
că un curs opţional, odată ales, devine 
obligatoriu.

Cursul pentru grupele românești 
este ţinut de jurnalistul Sergiu Sumcă. 
Dânsul ne-a relatat că predă doar în 
semestrul întâi și că, în anul acesta 
de studii, au frecventat astrologia 
70 de studenţi, faţă de numai 20 în 
2004. El ne-a mai spus că îi învaţă 
pe studenţi „lucruri foarte practice”: 
toate caracteristicile zodiacale, cum 
să-și poată calcula zilele și perioadele 
favorabile, cum să-și afl e ascendentul 
ș.a. Potrivit lui Sumcă, toate 

horoscoapele de la radio și din ziare 
sunt greșite, iar ceea ce face el e cu 
totul altceva. Pentru Sumcă, astrologia 
este o artă care nu poate fi  încadrată 
în știinţe. El se laudă că USM este 
pionier în spaţiul postsovietic - singura 
universitate care are un asemenea 
curs și ne-a asigurat că astrologia este 
foarte necesară pentru oameni. Sursa 
citată ne-a mai spus că face acest lucru 
absolut gratuit.

O credinţă falsă
Părintele Pavel Borșevschi, 

paroh la Biserica „Sf. Dumitru” din 
Chișinău, susţine că astrologia nu este 
o știinţă, ci o credinţă falsă, superstiţie. 
„Astronomia este știinţă, dar astrologia 
este o credinţă, în care lipsește adevărul 
lui Dumnezeu. Oamenii, cu părere 
de rău, nu doresc să  vină direct la 
Dumnezeu, ei numaidecât caută să 
treacă și printr-un păgânism, printr-o 
credinţă falsă. Poate că nu întotdeauna 
“excursia” prin păgânism este și o 
vinovăţie, pentru că, prin el, oamenii, 
tind, totuși, spre un absolut și îl caută, 
cum zice Apostolul Pavel, doar prin 
lucruri create de Dumnezeu - aștrii, 
soarele, planete, zodii ș.a.”, susţine 
părintele Borșevschi. Preotul consideră 
că necunoașterea credinţei adevărate 

este cauza pentru care studenţii aleg 
această disciplină. „Oamenii cred în 
niște obiecte cerești (planete, stele, 
comete ș.a.) care îi infl uenţează, fără 
voinţa lor. Cu acei aștri nu este necesar 
să conlucrezi, ei nu-ţi cer nimica, nu te 
cheamă să lupţi cu patimile, cu viciile, 
de aceea n-ai nici o responsabilitate 
pentru faptele comise, dar, când e vorba 
de Dumnezeu, există și responsabilitate, 
deoarece ţi se propune o relaţie 
personală cu Dumnezeu, bazată pe 
principiul dragostei, a binelui”, a 
adăugat părintele Pavel Borșevschi. 

Nu au din ce alege
Diana Postu, lector la Facultatea 

de Psihologie, crede că numărul 
mare de studenţi care aleg disciplina 
astrologie s-ar explica și prin faptul 
că ei n-au din ce alege, deoarece li se 
propun cursuri foarte banale, de genul 
Plante medicinale și folosirea lor sau 
Biologia îmbătrânirii omului. Totodată, 
ea susţine că studenţii, în general, sunt 
interesaţi de spiritism, paranormal 
și lucruri mai puţin previzibile. „De 
multe ori, argumentările logice nu le 
satisfac oamenilor toate dorinţele și 
curiozităţile, de aceea ei caută altceva”, 
mai spune Postu. 

Valentina Basiul

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA ESTE SINGURA 
UNIVERSITATE DIN EST UNDE SE PREDĂ ASTROLOGIA

Marţi, 15 mai, dimineaţa câteva sute de creștini 
ortodocși au venit în faţa președinţiei Republicii 
Moldova  pentru a-și exprima nemulţumirea faţă 
de noua lege a cultelor adoptată la 11 mai în lectură 
fi nală de către legislativul de la Chișinău și pentru 
a-l atenţiona pe președintele Voronin de pericolul 
promulgării acesteia. Credincioșii, între care clerici, 
monahi și mireni au declarat presei că „Legea cu 
privire la culte și părţile ei componente, urmărește 
un singur scop: distrugerea Ortodoxiei în Moldova” 
și „coborârea ei la nivelul unei secte oarecare”. 
Potrivit protestatarilor, legislatorii moldoveni au 
refuzat să conlucreze cu experţii de la Mitropolia 
Moldovei și au adoptat cu 73 de voturi o lege 
„antiHristică” care „dă undă verde tuturor cultelor 
religioase, inclusiv celor anticreștine, distructive, 
oculte și satanice”. În declaraţia difuzată de 
protestatari întitulată „Parlamentul Moldovei 
împotriva propriului popor” sunt menţionate 7 
repere inacceptabile, în concepţia lor, ale noii legi:

Biserica Ortodoxă din Moldova care înglobează 
cca 93 la sută din populaţia RM, nu este măcar 
pomenită în legea în cauză, fi ind plasată în rând 
cu toate sectele înregistrate chiar peste noapte. În 
majoritatea statelor europene, constituţia sau alte 
legi subordonate ei stabilesc corelaţia între stat și 
confesiunile religioase, atribuind uneia din credinţe 
statut special sau de stat. Astfel, Suedia recunoaște 
biserica luterană de stat, Norvegia recunoaște 
biserica luterană de stat, Marea Britanie recunoaște 

biserica anglicană de stat, Finlanda – biserica 
luterană, Danemarca – biserica luterană, Portugalia, 
Luxemburg – religia de stat, Italia, Spania, Belgia, 
Austria prevăd norme juridice prin care se susţine 
una din credinţe, Grecia este stat confesional etc.

Nu sunt prevăzute măsuri pentru împiedicarea 
exercitării unui cult extremist, distructiv sau 
totalitar, satanist. Aceste lacune vor provoca un val 
de cereri de înregistrare a cultelor religioase care 
sunt interzise în majoritatea ţărilor ortodoxe. Ca 
exemplu, în Franţa a fost adoptată o lege privind 
cultele religioase, asemănătoare cu cea adoptată 
recent în RM, fapt care a provocat un atac sectar 
în următorii ani după adoptarea acestei legi. Întru 
ameliorarea situaţiei, la 30 mai 2001, Adunarea 
naţională adoptă o nouă lege cu privire la „Stoparea 
curentelor sectare ce încalcă drepturile și libertăţile 
fundamentale ale omului”. Această lege stabilește 
restricţii și condiţii drastice la înregistrarea 
organizaţiilor religioase și motivele de lichidare ale 
acestora.

A fost simplifi cată procedura de înregistrare a 
cultelor religioase și părţilor lor componente, fără 
a stabili careva mecanisme de control și principii 
de activitate a acestora. Totodată, rolul primăriilor a 
fost subminat, nefi ind necesar nici măcar certifi catul 
prin care se confi rmă existenţa unei comunităţi 
anumite pe teritoriul administrativ-teritorial dat.

Se desfi inţează serviciul de Stat pentru 

problemele cultelor, iar activitatea acestuia se 
reduce la nivelul unei direcţii din cadrul Ministerului 
Justiţiei.

Art.6 al Legii prevede: „orice comunitate 
religioasă poate adera la orice cult religios 
înregistrat sau poate disocia de acesta, prin voinţa 
liber exprimată a membrilor săi, fără aprobări 
suplimentare sau piedici din afară”, fapt care ar 
putea provoca mari tulburări în societate.

Activitatea Comunităţilor religioase este supusă 
unor reguli fi nanciare și relaţii de muncă obligatorii 
(ex. – art.36).

Noua lege nu defi nește clar prozelitismul și 
nu prevede pedepse pentru practicarea acestuia…
„nu înţelegem de ce Președintele Voronin 
zidește mănăstiri, iar deputaţii lui votează legi 
antiortodoxe…”

Protestatarii s-au arătat nedumeriţi de poziţia 
șefului statului care pe de o parte „contribuie la 
zidirea și renovarea mănăstirilor”, iar pe de alta, 
prin mâna votanţilor comuniști votează o lege 
antiortodoxă, prin care se vinde „și credinţa, și 
ţara”. Ei au cerut președintelui să nu promulge 
această lege, califi cată de ei drept „antiHristică” și 
să ţină cont de părerea celor 93 la sută de creștini 
care mărturisesc credinţa ortodoxă. 

După ceva timp președinţia a delegat-o pe 
Nadejda Demian, șefa secţiei petiţii și audienţă 
pentru a discuta cu reprezentanţii protestatarilor și 
a prelua mesajul lor adresat președintelui Voronin. 
Creștinii însă au insistat să se întâlnească personal cu 
cineva din consilierii președintelui pentru a discuta 
situaţia creată și a înmâna petiţia. Până la urmă ei au 
reușit să se întâlnească cu Artur Reșetnicov, căruia 
i-au transmis documentul în cauză.

În după amiaza aceleiași zile reprezentanţii 
protestatarilor au susţinut o conferinţă de presă la 
Uniunea Jurnaliștilor. Poziţia lor a fost prezentată 
de către preotul Serghie Cireș de la protopopia 
Chișinău, Viorel Ciubotaru, secretar eparhial, 
protoiereul Anatolie Cibric, secretarul Episcopiei 
Ungheni și Nisporeni  și Elena Burcă, jurist la 
Mitropolia Moldovei. 

În cadrul conferinţei au fost supuse unei critici 
serioase noua Lege cu privire la Culte.

Igor Pînzaru

CONTROVERSE CU PRIVIRE LA NOUA LEGE A CULTELOR 
ADOPTATĂ DE PARLAMENT LA 11 MAI 2007
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CALENDAR 

CREȘTIN

ORTODOX
MAI - FLORAR

1 L 14 Sf. Prooroc Ieremia;
Cuvioșii Mucenici: Eftimie, Ignatie și
Acachie; Cuv. Isidora.

2 M 15 Aducerea moaștelor Sf.
Atanasie cel Mare; Sf. Mucenic Esper 
și Zoe, soţia lui.

3 M 16 Sfi nţii Mc. Timotei și
Mavra, soţia sa; Sf. Mc. Diodor și
Rodopian diaconul.

4 J 17  (†)Înălţarea Domnului; Sf. 
Muceniţă Pelaghia.

5 V 18 Sf. Mare Muceniţă Irina; Sf.
Mucenici: Neofi t, Gaie și Gaian.

6 S 19 Sfântul și Dreptul Iov, mult 
răbdătorul; Cuvioșii: Mamant, Pahomie
și Ilarion.

7 D 20 Arătarea semnului Sfi ntei
Cruci la Ierusalim; Sf. Mucenici
Acachie și Codrat.

8 L 21 (†) Sfântul Apostol și
Evanghelist Ioan; Cuv. Arsenie cel 
Mare.

9 M 22 Aducerea moaștelor Sf.
Ierarh Nicolae; Sf. Prooroc Isaia; Sf.
Mc. Hristofor.

10 M 23 Sf. Apostol Simon Zilotul;
Cuvioșii: Isihie Mărturisitorul și
Lavrentie.

11 J 24 Sf. Sfi nţit Mucenic Mochie;
Sf.Metodie și Chiril, apostolii slavilor

12 V 25  (†) Sf. Mucenic Ioan
Valahul; Sf. Epifanie, Arhiepiscopul
Ciprului; Sf. Gherman, Patriarhul
Constantinopolului.

13 S 26 Sf. Muceniţa Glicheria;
Cuv. Serghie Mărturisitorul.

14 D 27 (+) Rusaliile;  
Cincizecimea. Sf. Mc. Isidor din Hios; 
Sf. Sfi ntit Mc Terapont.

15 L 28 Sfânta Treime. Cuv. 
Pahomie cel Mare; Cuv. Ahilie,
Episcopul Larisei.

16 M 29 Cuv. Teodor cel Sfi nţit; Sf.
Mucenici: Isaachie, Simeon și Petru din
Vlaherna.

17 M 30 Sf. Apostol Andronic; Sf. 
Iunia; Cuvioșii Nectarie și Teofan.

18 J 31 Sf. Mucenici: Petru,
Dionisie și Teodot; Sf. Hristina și cele
7 fecioare împreună cu ea.

19 V 1 Sf. Sfi nţit Mucenic Patrichie;
Sf. Muceniţă Chiriachi; Cuv. Memnon.

20 S  2 Sf. Mucenic Talaleu; Cuv. 
Talasie; Cuv. Marcu Pustnicul.

21 D 3 +) Duminica Tuturor 
Sfi nţilor. Sfi nţii Mari Împăraţi și

)

întocmai cu Apostolii Constantin și
maica sa Elena.

22 L 4 Începutul Postului Sf. 
Apostoli.  Sf. Mucenici Vasilisc și
Marcel; Sfi nţii Părinţi de la Sinodul al
II-lea Ecumenic; Sf. Mc. Sofi a.

23 M 5 Cuv. Mihail Mărturisitorul,
Episcopul Sinadei; Sf. Maria lui
Cleopa.

24 M 6 Cuv. Simeon; Sf. Mc.
Serapion; Sf. Mc. Marciana.

25 J 7  (†)A treia afl are a Capului))
Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mucenic
Celestin.

26 V 8 Sfi nţii Apostoli Carp
și Alfeu, din cei 70; Sf. Mucenici
Averchie și Elena.

27 S 9 Sf. Mucenic Iuliu Veteranul;
Sf. Sfi nţiţi Mucenici Terapont și Eladie;
Sf. Mc. Alipie.

28 D 10 Cuv. Nichita Mărturisitorul, 
Episcopul Calcedonului; Sf. Sfi nţit Mc. 
Eutihie; Sf. Mc. Eliconida.

29 L 11 (†) Sf. Muceniţă Teodosia
Fecioara; Sf. Mucenici Episcopi Olvian
și Alexandru.

30 M 12 Cuv. Isaachie
Mărturisitorul și Varlaam; Sf. Mc.
Natalie.

31 M 13 Sf. Mc. Ermia; Sf. Sfi nţiţi
Mucenici Eusebiu și Haralambie.

12/25 mai
Acest sfânt mucenic a fost din Ţara Românească, 

născut din părinţi de bun neam și binecredincioși, pe la anul 
Domnului 1644, adică în vremea stăpânirii binecredinciosului 
domn Matei Basarab. La câţiva ani după ce acesta s-a mutat 
la Domnul (+ 1654), a venit la domnie în această ţară Mihail 
Radu (zis Mihnea al III-lea), care, ne mai putând suferi plata 
haraciului și a birurilor grele cerute de stăpânitorii turci, 
s-a răzvrătit împotriva acestora, plănuind să se unească cu 
voievozii ţărilor creștine din jur și să scape ţara sa de sub 
robia turcească. Dar sultanul turcesc Mahomed al IV-lea a 
trimis atunci împotriva lui oaste mare de turci și de tătari, 
care au biruit pe Mihnea și au făcut, ca și alte dăţi, prăpăd și 
pustiire mare în biata ţară, arzând, prădând și omorând, iar la 
ieșirea din ţară au luat cu ei și o mare mulţime de robi dintre 
români, trecându-i peste Dunăre. 

Acestea se petreceau în toamna anului 1659. Iar între cei 
robiţi atunci s-a afl at și un tânăr, cu numele de Ioan, care nu 
avea decât 15 ani. Părinţii lui, cărora nu li se știe nici numele 
și nici locul unde au trăit, îl crescuseră cu grijă, în frica lui 
Dumnezeu, și în iubirea de ţară și de credinţa strămoșească. 
Pe deasupra, era voinic și chipeș; frumuseţea lui feciorelnică 
atrăgea privirile tuturor, încât, pe drumul către Istambul, 
un oștean turc mai bogat l-a cumpărat cu gând spurcat, 
vrând să-l silească spre păcatul blestemat al sodomiei. Dar 
tânărul s-a împotrivit cu scârbire și în vălmășeala luptei cu 
spurcatul agarean, l-a răpus, încercând să fugă. Fiind prins, 
a fost legat din nou și dus la Istambul, unde l-au dat femeii 
turcului ucis; aceasta l-a dus în faţa vizirului să-l judece, și 
acolo tânărul a mărturisit fără înconjur adevărul. Vizirul l-a 
predat atunci femeii văduve, pentru ca ea să facă cu dânsul 
ce va voi. 

Stăpâna tânărului nu i-a luat capul, ci văzându-l 
voinic și bun de muncă l-a pus la început printre slugile 
sale; dar văzându-l preafrumos la înfăţișare, s-a aprins de 

drăcească poftă pentru el, ca oarecând femeia lui Putifar 
din Egipt pentru Iosif cel preafrumos și înţelept. Dorindu-l 
cu înfocare, a încercat la început să-l ademenească cu tot 
felul de făgăduinţe, spunându-i că îl va lua de soţ dacă el 
s-ar lepăda de credinţa creștină și s-ar face mahomedan. 
Dar el s-a împotrivit cu tărie uneltirilor acestei noi Dalile 
și a rămas nestrămutat în credinţa părinţilor lui și în curăţia 
trupească. Iar ea văzând că nimic nu izbutește, s-a înfuriat și 
l-a dat eparhului (mai-marelui cetăţii), ca să-l pedepsească 
pentru uciderea soţului ei. Acesta l-a azvârlit în temniţă, 
supunându-l la înfricoșătoare chinuri; femeia venea zilnic 
la temniţă, încercând necurmat să-l înduplece pe Ioan să-i 
facă voia, nădăjduind că ceea ce nu izbutiseră fărădelegile 
ei, vor face ameninţările și chinurile. Dar viteazul tânăr nu s-
a lăsat biruit nici de grozăvia chinurilor, pe care le-a îndurat 
cu bărbăţie și cu ajutor de sus, rămânând până la sfârșit, ca 
un tare diamant, neclintit în credinţa creștină. 

Văzând, așadar, femeia și prigonitorii că în zadar se 
ostenesc, au cerut vizirului să-l dea pe tânăr la moarte. Și 
scoţându-l din temniţă, călăii l-au dus spre o margine a 
Istambulului, la locul numit pe atunci Parmak-Kapi (adică 
Poarta Stâlpului), lângă Bezesténi (adică piaţa marelui bazar 
al neguţătorilor); aici i-a pus gâtul în ștreang și l-au înălţat în 
spânzurătoare, omorându-l, în ziua de 12 ale lunii mai, într-
o vineri înainte de Înălţarea Domnului, din anul mântuirii 
1662. 

Așa a trecut către veșnicele locașuri tânărul mucenic 
român Ioan, în primăvara vieţii sale, când avea numai 17 
sau 18 ani. Trupul său feciorelnic va fi  fost aruncat în apele 
Bosforului sau poate a fost îngropat de creștini cucernici în 
vreun loc din jurul Istambulului, unde numai Dumnezeu și 
sfântul însuși știe. Iar istoria scurtei dar pilduitoarei sale 
vieţi a așternut-o în scris marele învăţat grec Ioan Cariofi l 
din Istambul, care a trăit pe vremea sfântului, fi ind martor al 
pătimirilor lui.

(începutul în pag. 1)
Nu poate fi  vorba despre vreo limbă a îngerilor, pentru că în loc să ușureze răspândirea Evangheliei printre neamuri, ar fi  

îngreunat acest lucru. Odată cu vestirea Evangeliei la alte neamuri acest dar excepţional a încetat.
Prin apostoli Hristos a încredinţat Bisericii întregul adevăr dumnezeiesc revelat, cuprins în Sfânta Scriptură și  Sfânta 

Tradiţie.
Se obișnuiește să se vorbească de trimiterea Sfântului Duh în lume, ca despre un act prin care Duhul ar lua locul lucrării lui 

Hristos. În acest caz, Biserica ar fi  numai opera Sfântului Duh. În realitate însă, Duhul trebuie văzut întotdeauna ca Duhul lui 
Hristos, deci, nu trebuie văzut sau conceput ca despărţit de Hristos. 

Hristos și  umanitatea sunt așa de uniţi în Biserică, încât nu pot fi  văzuţi sau concepuţi unul fără celalalt, altfel spus, unul 
cheamă și  implică pe celalalt.

A.C.

POGORÂREA DUHULUI SFÂNT - 
ÎNTEMEIEREA BISERICII

POMENIREA CELUI DINTRE SFINŢI, 
PĂRINTELE NOSTRU GHERMAN, PATRIARHUL 

CONSTANTINOPOLULUI
12/ 25 mai

Acest părinte al nostru Gherman 
a fost fi ul lui Iustinian Patriciul, care 
era bărbat luminat și vestit în zilele 
împăratului Heraclie, ocârmuind 
multe domnii sub stăpânirea lui 
Iustinian Patriciul, fi ind lăudat de 
sfatul împărătesc pentru faptele 
lui cu desăvârșire bune și pentru 
dreapta credinţă, a fost zavistuit 
de nepotul lui Heraclie, adică de 
Constantin Pogonatul și omorât, iar 
feciorul lui, sfântul Gherman, fi ind 
foarte mic, a fost castrat și rânduit 
în clerul bisericii celei mari din 
Constantinopol. 

Acesta socotind ceea ce i s-a 
întâmplat ca o afl are folositoare, 
s-a dat la citirea dumnezeieștilor 
Scripturi. Și suindu-se și sporind 
spre multă cunoștinţă cu ascuţimea 
fi rii sale, și cu cele de-a pururea 
osteneli și îndreptându-și bine 
viaţa sa, a fost hirotonit episcop 
bisericii Cizicului, neluând însă 
fi eștecum treptele, ci cu orânduială. 
După aceea, trebuind bisericilor 
ocârmuire înţeleaptă, a fost 
trecut din Cizic la scaunul cel mare 
al Constantinopolului, unde bine 
purtând cârma și îndreptând poporul 
lui Dumnezeu cu multe învăţături și 

tâlcuind cele mai adânci și cu anevoie 
de priceput părţi ale Scripturii, și 
luminând bisericile credincioșilor 
cu prăznuitoare cuvinte și laude, și 
îmblânzind și îndulcind greutatea 

și asprimea privegherilor cu 
versuri și cu cântări. 

Iar Leon Isaurul, ţinând 
împărăţia creștinilor tirănește, 
a început întâi a huli asupra lui 
Dumnezeu, și s-a apucat a ocărî 
sfi ntele icoane, și nici nu asculta 
cele mai bune dovediri ce se 
făceau din Sfi ntele Scripturi, 
cum că trebuie a se da cinste și 
închinăciune sfi ntelor icoane, 
ci încă a ars și cărţile care erau 
scrise spre ajutorul sfi ntelor 
icoane. Din aceasta cunoscând 
sfântul că învăţa pe un surd și 
fără de rușine și ne-priceput, 
punându-și omoforul pe sfânta 
masă, a ieșit din Patriarhie, și 
mergând la părinteasca sa casă 
ce se zicea a lui Platanie, acolo 
sta în liniște. Și în bune bătrâneţi 
viaţa și-a sfârșit, trecând peste 
nouăzeci de ani, iar sfi ntele lui 
moaște nu numai când erau 
aduse la îngropare au vindecat 
pe mulţi de feluri de boli, ci 
și după îngropare izvorăsc 
totdeauna vindecări celor ce cu 

credinţă se apropie de ele. Deci le-au 
îngropat în sfânta mănăstire a locului. 
Și se face praznicul lui în sfânta 
biserică cea mare. 

POMENIREA SFÂNTULUI NOULUI MUCENIC 
IOAN VALAHUL (ROMÂNUL) 
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 Unul din cele mai răspândite mituri potrivit 
căruia legalizarea avortului va duce la scăderea ratei  
mortalităţii a fost respins recent de către ONU. Conform 
ultimilor date statistice ale ONU, în statele în care 
avorturile sunt interzise, nivelul mortalităţii materne 
este cu mult mai scăzut decât în statele în care avortul 
este legalizat.

Datele comparative a patru state dezvoltate au fost 
publicate de către comisia ONU pentru populaţie. În 
Rusia, unde nivelul avorturilor este cel mai înalt, la 100 
000 de nașteri revin 67 de morţi, în SUA acest indicator 
este de 17, însă nivelul de dezvoltare a medicinii în 
această ţară este incomparabil mai mare decât în Rusia.

Comparativ cu Irlanda, unde avortul este interzis, 
nivelul mortalităţii materne constituie 5 cazuri la 100 
000 de nașteri. În Polonia 13 la 100 000.

Datele ONU au fost primite cu satisfacţie de către 
Irlanda, Polonia și statele din America Latină unde, 
copiii nenăscuţi sunt protejaţi de legea supremă a 
statului.

De subliniat faptul că în trecut aceste state au fost de 
nenumărate ori somate de către Organizaţia Naţiunilor 
Unite și Uniunea Europeană să adopte o politică 
favorabilă avorturilor.

“Raportul internaţional al mortalităţii pentru 
anul 2005” constituie primul document al ONU 
împotriva legalizării avortului, relatează http://
chisinau.novopress.info.

ONU recunoaște: legalizarea avorturilor este o greșeală 

Prima oră de 
rugăciune pe 

înţelesul surdo-
muţilor

În sâmbăta din 5 mai pentru prima 
dată în istoria Bisericii Ortodoxe din 
Moldova credincioșii cu defi cienţe 
auditive și de vorbire au putut recepţiona 
prin interpret un mesaj ortodox în 
limbaj mimico-gestual. Acţiunea a fost 
organizată de către preotul misionar 
Viorel Cojocaru în locașul bisericii 
“Sfi nţilor Apostoli Petru și Pavel” din 
Chișinău care va găzdui de acum înainte 
și “Biserica Inimii Tăcute” destinată 
persoanelor cu defi cienţe auditive.  

Pentru început în faţa celor prezenţi 
a vorbit părintele paroh, Petru Buburuz: 
„Scumpii și dragii noștri, Hristos a 
înviat! Suntem în perioada pascală care 
se prelungește de la Învierea Domnului 
și până la Înălţare. În această perioadă 
toţi creștinii se bucură de vestea învierii 
lui Hristos. Hristos a înviat și a biruit 
moartea, Hristos a înviat și a biruit iadul, 
Hristos a înviat și ne-a deschis nouă 
porţile împărăţiei sale cele cerești la care 
ne cheamă pe noi toţi: și pe cei sănătoși, 
și pe cei bolnavi; și pe cei văzători și pe 
cei orbi; și pe cei care vorbesc și pentru 
cei care nu pot vorbi; și pentru cei care 
aud și pentru cei care nu aud. Pe toţi ne 
cheamă Mântuitorul la El și, dacă ne 
îndreptăm ochii spre Dânsul, privirea 
noastră lăuntrică, apoi îl afl ăm pe El. 

Mântuitorul, în timpul vieţii sale pe 
pământ când a propovăduit Evanghelia 
mântuirii, a tămăduit, a lecuit pe mulţi: 
a lecuit și orbi, a lecuit și surdo-muţi, 
și șchiopi, a înviat din morţi pe unii, a 
dovedit prin aceasta că el are puterea 
cea dumnezeiască. Dar nu aceste minuni 
sunt importante, e important că prin 
aceasta Mântuitorul ne-a mărturisit, ne-a 
demonstrat puterea Sa cea dumnezeiască. 
Minunea cea mai mare este aceea că acei 
vindecaţi, după aceea L-au cunoscut 
pe Dumnezeu. Și poate de aceea fi ind 
orbi au văzut mai mult, L-au cunoscut 

pe Dumnezeu, pe Fiul lui Dumnezeu, 
au văzut mai mult decât acei care aveau 
privirea clară și bună, dar inima lor era 
împietrită, era închisă. Este mai important 
ca ochiul inimii noastre să lucreze și să 
afl e lumina cea adevărată. 

Ne bucurăm mult că aţi venit astăzi 
în acest sfânt lăcaș închinat Sfi nţilor 
Apostoli Petru și Pavel, biserica cea de 
sus. Biserica de aici din demisol este a 
Sfântului Mare Ierarh Vasile cel Mare. Ne 
bucurăm, căci pentru prima dată avem în 
acest sfânt locaș un grup atât de important 
de oameni, de copii cu defi cienţe auditive 
și de vorbire. Ne bucurăm, că este într-un 
fel o primă slujbă de felul acesta aici în 
Chișinău. Acesta este doar începutul și vă 
așteptăm pe dvs. să veniţi cât mai des aici 
ca să vă înfruptaţi, să vă împărtășiţi din 
învăţătura lui 
Hristos, care 
ne garantează 
prin credinţa 
noastră și prin 
faptele noastre 
viaţa cea 
veșnică. 

Iar omul 
este făcut 
nu numai ca 
să trăiască 
pe pământ 
30-50-80 de 
ani. Aceasta 
este numai 
o pregătire. 
Omul este 
pregătit pentru viaţa veșnică, căci 
sufl etul este nemuritor, dar și trupul va 
fi  la a doua judecată proslăvit. Și omul, 
cu sufl et și cu trup înnoit va fi  oștean 
al Împărăţiei Cerești, unde soarele nu 
mai apune și întunericul nu mai vine. 
Iată la această viaţă suntem chemaţi toţi 
și dvs. împreună cu cei care aud și cei 
care vorbesc… Sunteţi și dvs. membri 
ai Bisericii lui Hristos. Vă doresc 
sănătate, pace, liniște și ca mila, harul lui 
Dumnezeu să se atingă de inimile dvs. 
și să vă descopere calea cea dreaptă, să 
vă descopere lumina lui Hristos, lumina 
care a izvorât în mormântul învierii Lui. 
Hristos a înviat!” 

A urmat un mesaj în limbaj mimico-
gestual proiectat video în care părintele 

Constantin Onu din România a explicat 
pentru persoanele cu defi cienţe auditive 
câteva principii de bază ale învăţăturii 
lui Hristos. Dat fi ind diferenţa de limbaj 
mimico gestual în practica de la București 
și cea de la Chișinău mesajul părintelui 
Onu a fost retransmis prin semnele 
specifi ce spaţiului basarabean de către o 
femeie interpret.

După vizionarea mesajului părintele 
Viorel Cojocaru a îndemnat pe cei 
prezenţi să participe la un tedeum:

„Să mulţumim Domnului pentru 
toate binefacerile sale, că toate de la El 
le avem și suntem datori și trebuie să 
ne bucurăm că putem să mulţumim lui 
Dumnezeu că avem posibilitate să ne 
adunăm în Sfânta sa Biserică. Acum vom 
face rugăciune pentru părinţii noștri, o 

rugăciune 
c o m u n ă 
p e n t r u 
cei care 
v o r b e s c 
și pentru 
cei ce nu 
v o r b e s c , 
pentru cei 
ce aud și 
pentru cei 
ce nu aud. 
Vom face 
rugăciune 
de mul-
ţumire lui 
Dumnezeu 
și-I vom 

cere ca pe viitor să ni se alăture la toate 
celea; și la bine și la rău. 

După Tedeum credincioșii au servit 
un ceai cu dulciuri împreună cu păstorii 
lor și și-au împărtășit impresiile presei. 
Iată ce spun ei:

“Mi-a plăcut mult și voi mai veni și 
altă dată în această biserică. Mi-a plăcut 
să mă întâlnesc cu oamenii de aici. Înainte 
de aceasta am mai fost la biserica baptistă 
„Puti Istinî”, dar nu mi-a plăcut, nu mă 
simţeam bine, ceva nu mergea acolo. Aici 
în Biserica Ortodoxă îmi place mai mult, 
acolo era o atmosferă mai puţin sănătoasă. 
La ortodocși mă atrage mai mult”.

„Mama și tata mă impuneau să 
mergem la Biserica Ortodoxă, dar eu 
toată viaţa nu am înţeles ce se spune în 

Biserică, de aceea nu puteam frecventa  
Biserica. În Chișinău au apărut de curând 
astfel de secte cum ar fi  martorii lui 
Iehova și altele … acolo sunt mulţi surzi, 
pentru că iehoviștii au mulţi traducători. 
Mai sunt evangheliști, care la fel au mulţi 
interpreţi, dar interpreţi ortodocși nu 
sunt. Astăzi am venit pentru prima dată 
aici și înţeleg că se poate face un lucru 
mare, se poate lucra treptat pentru ca mai 
multe persoane cu defi cienţe auditive să 
vină aici. Se poate organiza ca să vină 
mai mulţi. Ortodoxia ţine de mii de ani, 
trebuie să respectăm această Biserică de 
care e legat destinul Patriei noastre”. 

“Am simţit ceva neobișnuit astăzi. 
Când mergeam înainte la Biserică nu 
auzeam ce vorbesc preoţii. Acum, cu 
ajutorul translatorului am înţeles și am 
pătruns cele spuse. Mi-a plăcut și vreau 
să mai vin la această Biserică să mă simt 
bine. A fost foarte interesant. În copilărie 
mergem des la Biserica Ortodoxă fără a 
înţelege ce se face acolo”.

Părintele Viorel Cojocaru a 
comunicat presei despre problemele cu 
care se confruntă în lucrul de catehizare 
a persoanelor cu defi cienţe de vorbire și 
auz:

„Încerc să adaptez semnele laice la 
cele religioase, pentru că, din păcate, 
deocamdată, persoanele cu defi cienţe 
auditive nu au semne religioase și asta 
este o problemă. Biserica Ortodoxă din 
România de 15 ani are aceste semne 
specifi ce credinţei ortodoxe și a reușit să-i 
înveţe pe creștinii cu defi cienţe auditive. 
Noi va trebui să acţionăm treptat în acest 
sens și, cu timpul, sperăm să reușim să 
traducem mesajul iubirii lui Hristos în 
semne specifi ce pe care ei să le înţeleagă. 
Cu ajutorul Domnului sper să repetăm 
aceste ore de rugăciune în fi ecare lună 
și să facem și ore de catehizare pentru 
enoriașii noștri”.

Igor Pînzaru

P.S. Citiţi în numărul viitor al 
Curierului Ortodox un interviu cu 
părintele Viorel Cojocaru din care 
vom afl a care sunt problemele și 
particularităţile misionarismului pentru 
persoanele cu probleme de auz și 
vorbire.

HRISTOS A ÎNVIAT ȘI PENTRU CEI CARE NU POT VORBI…

ARATĂ CĂ EȘTI UN BUN CREȘTIN 

Satul Cocieri din raionul Dubăsari este situat pe 
malul stâng al râului Nistru. Localitatea a avut două 
lăcașe sfi nte, dar care au fost distruse pe vremea 
prigonirilor sovietice, oamenii fi ind nevoiţi să treacă 
Nistrul, în satele învecinate, pentru a merge la biserică.  
În anul 1990 locuitorii din Cocieri au ridicat temelia 
unei biserici cu numele „Minunea Arhanghelului 
Mihail”. Confl ictul armat, însă, din 1992 a făcut ca 
lucrările de construcţie a sfântului lăcaș să fi e stopate. 
Situaţia politică precară din stânga Nistrului, sărăcia 
condiţionată de regimul separatist, dar și posibilităţile 
fi nanciare limitate ale oamenilor de bună credinţă 
din sat nu permit fi nisarea lucrărilor de construcţie a 
bisericii. Invocând memoria sătenilor căzuţi în războiul 
pentru integritatea Republicii Moldova, părintele 
Iulian, parohul bisericii, comitetul bisericesc și 
primăria din satul Cocieri apelează la oamenii de bună 
credinţă din toată Republica Moldova, rugându-i să 
doneze bani care să fi e folosiţi la fi nisarea construcţiei 
sfântului lăcaș „Minunea Arhanghelului Mihail”. 

      Rechizitele bancare: 

      Parohia „Minunea Arhanghelului Mihail” 
      Cont de decontare 225 161 001 8213 
      BC „Moldova-Agroindbanc” S. A., fi liala Cocieri 
      Cod bancar AGRNMD2X738 
      Telefon de contact: 0 248 / 52 2 36 (părintele 
Iulian) 

      Dumnezeu să vă ajute și să vă ţină în paza Lui! 
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Vineri, 4 mai, Institutul de 
Istorie, Stat și Drept al AȘ din 
R. Moldova a comemorat două 
personalităţi plecate relativ recent 
la cele veșnice: Virgil Cândea și 
Valentina Ovcinicov-Pelin. Nu am 
etalat în titlu grade știinţifi ce și 
funcţii ocupate de reputatul teolog 
și istoric al culturii, amintindu-ne 
de un interviu în care afi rma că 
doctoratele și mulţimea cărţilor 
scrise de cineva 
sunt nimic pe 
lângă frumuseţea 
creștină a 
personalităţii.

Amândurora 
le asociem 
numele cu 
efortul lecturii 
comprehensive 
a unor vechi 
texte românești, 
cu sacrifi ciile 
implicate de depistarea bunurilor 
noastre culturale în arhive și 
biblioteci străine, cu ediţii integrale 
ale unor opere fundamentale.

La sesiunea de comunicări au 
participat și invitaţi de la Institutul 
de Studii Sud-Est Europene al 
Academiei Române, prof. univ. dr. 
Zamfi ra Mihail și dr. Constantin 
Iordan.

Am asistat, ca într-un laborator 
de creaţie, la o etapă a procesului 
de cercetare, fără de care discursul 
istoric s-ar asemăna unei case 
fără temelie: interpretarea 
documentului, punerea lui în 
context. De la academicieni și 
cunoscuţi  editori de izvoare și 
vechi tipărituri și până la doctoranzi 
care adună sârguincios argumente 
pentru teză, i-am văzut pe toţi 
concentraţi cu răbdare asupra 
grilei de lectură a documentului. 
Reconstrucţia istorică a preocupat 
pe cei mai mulţi dintre cei 11 
autori de comunicări știinţifi ce, dar 
s-a vădit și încercarea istoricilor 
basarabeni de a se sincroniza cu 
tradiţionalul interes al Institutului 
de Studii Sud-Est Europene pentru 
istoria mentalităţilor.

Vom grupa tematic luările de 
cuvânt, pentru a scoate în evidenţă  
o dominantă a cercetărilor, ce se 
impune la Chișinău în continuarea 
preocupărilor știinţifi ce ale celor 
doi regretaţi cărturari.

Acad. Andrei Eșanu, dr. 
Zamfi ra Mihail și dr. Igor Cereteu 
au vorbit despre circulaţia cărţii 
românești pe anumite segmente 
geografi ce. Cercetătoarea de la 
București, cunoscută ca editor de 
vechi tipărituri din Basarabia, a 
urmărit diseminarea lor nu numai 
în mediul sătesc basarabean, ci și 
peste Prut. I. Cereteu a urmărit 
circulaţia tipăriturilor bucureștene 
în Basarabia secolelor XVII-XIX, 
depistând 137 de volume (66 de 
titluri) în arhivele și bibliotecile 
noastre.

În continuarea cercetărilor lui 
Virgil Cândea privitor la soarta 
bibliotecilor fi ilor lui Dimitrie 
Cantemir, Andrei Eșanu a căutat 
să reconstituie universul lecturilor 
domnitorului savant după lista 
de cărţi din biblioteca din Sankt-
Petersburg, întocmită după 
moartea lui Matei Cantemir. Cum 
se știe, Virgil Cândea, urmărind 
soarta bibliotecii fi ului mezin al 
domnitrului, Antioh, decedat în 
1744 la Paris, a făcut în 1984, la 
24 iunie, cea mai senzaţională 
descoperire a secolului trecut în 
domeniul patrimoniului cultural 

românesc: manuscrisul original 
în latină al celebrei scrieri 
istorice „Creșterea și descreșterea 
Imperiului Otoman”, rătăcit din 
greșeală printre cărţile Bibliotecii 
Houghton a Universităţii Harvard 
din Cambridge (SUA). Întrucât în 
secolul trecut, ca și acum,  presa 
românească nu ajungea la Chișinău, 
am afl at despre descoperire fi ind 
în deplasare de documentare la 

Lvov. Iată că 
în Ucraina 
oricine putea 
cumpăra de la 
chioșc revista 
„Rumînia” nr. 
3 din 1985, 
unde V. F. 
M i h ă e s c u 
intervieva pe 
Virgil Cândea 
în legătură 
cu lucruri 

interzise basarabenilor - 
manuscrisele cantemiriene.

Obișnuiţi cu faptul că dr. 
Nicolae Fuștei se specializează în 
istoria bisericească din Basarabia, 
nu ne-au surprins  comentariile 
d-sale pe marginea documentelor 
referitoare la prima promoţie 
a Seminarului Teologic din 
Chișinău. Iată că printre cele doar 
cinci persoane din Basarabia care 
învăţau teologie în acea promoţie a 
seminarului înfi inţat de Mitropolitul 
Gavriil Bănulescu-Bodoni, 
numai doi vorbeau românește 
- Buta și Luchianov - și cu toate 
acestea mitropolitul impunea 
prin regulament prevederea de a 
se preda alolingvilor veniţi aici 
la studii limba română (10 ore 
pe săptămână). Dr. Diana Eţco 
a prezentat și alte constatări 
interesante privitoare la „inerţia” 
fertilă a basarabenilor în ceea ce 
privește atașamentul faţă de limba 
maternă.

Comunicările prezentate 
de dr. Virgil Bârlădeanu și dr. 
Constantin Iordan completează 
într-un fel nedeclarat capitolul 
fascinant despre intelectualul 
sud-est european, inserat de Virgil 
Cândea în cartea sa „Raţiunea 
dominantă”. Precum primii 
intelectuali din „Turcocraţia 
culturală” a secolului XVII apar 
în cartea lui V. Cândea ca produs 
al epocii de criză a Imperiului 
Otoman, tot așa V. Bârlădeanu 
vede intelighenţia basarabeană de 
la sf. sec. al XIX-lea  îndreptându-
se în mod previzibil spre ideea 
naţională și pregătind clandeștin 
o replică la sistemul imperial 
ţarist prin desacralizarea imaginii 
lui în mentalitatea colectivă.
Peste toată această arie de cultură 
și idei, cercetată cu dragoste și 
competenţă de Virgil Cândea – 
sud-estul european - se va declanșa 
la începutul secolului XX ofensiva 
Kominternului. Dr. C. Iordan a 
cercetat reacţiile în regiune, unde 
partidele comuniste își propuneau, 
în anii 1924-1925, să transforme 
Grecia, Bulgaria, Iugoslavia, 
România în republici sovietice. 
Convenţia antibolșevică a ţărilor 
vizate rămânând în nelucrare, 
comunismul s-a revărsat peste 
acest spaţiu, iar istoria elitelor 
intelectuale de aici s-a transformat 
în martirologiu. Institute întregi nu 
vor reuși să analizeze dimensiunea 
statistică și morală a acestei drame, 
care va marca și în viitor calitatea 
intelectualului sud-est european. 

Nina Negru

CĂRŢI NECESARE: 
EXERCIŢII DE LECTURĂ 

A DOCUMENTULUI

Cu voia lui Dumnezeu, în această primă jumătate a 
anului 2007, a apărut la Editura Institutului Biblic și de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române lucrarea documentară 
Martiri pentru Hristos, din România, în perioada regimului 
comunist. Lucrarea este rodul eforturilor depuse de către trei 
dintre Bisericile martire ale regimului comunist din România, 
respectiv Biserica Ortodoxă Română, Biserica Romano-
catolică din România și Biserica Evanghelică din România, 
care au considerat că este necesar ca acum, după aproape 
douăzeci de ani de la căderea regimului ateu, să fi e pusă în 
lumină lupta clerului și a credincioșilor acestor Biserici cu 
regimul comunist, luptă soldată cu un număr impresionant de 
martiri, dintre care mulţi sunt cunoscuţi doar de Dumnezeu.

Aceste eforturi fac parte, de altfel, din așa-zisul proces 
al comunismului, care urmărește elucidarea unor aspecte 
mai puţin faste care au marcat istoria neamului nostru în 
cea de a doua jumătate a secolului al XX-lea, proces care se 
desfășoară pe multiple planuri, fi ecare dintre ele căutând să 
facă lumină în diferitele sfere ale vieţii cultural-religioase și 
social-politice ale României postbelice. Pe de altă parte, sunt 
demersuri fi rești care se înscriu în cadrul eforturilor depuse 
la nivel internaţional în această direcţie, dintre care o mare 
amploare au luat-o cercetările în cazul holocaustului. În 
acest sens, este și o datorie de onoare și de sufl et, în același 
timp, a noastră, a românilor, de 
a cinsti memoria celor care au 
servit Biserica și patria într-un 
mod specifi c, ororile îndreptate 
împotriva lor fi ind la fel de crunte 
cu cele cărora au fost supuși 
reprezentanţii altor naţiuni sau 
religii împreună cu care au fost 
condamnaţi la exterminare în 
lagărele de concentrare naziste 
sau în gulagul sovietic.

Deși impresionantă ca volum 
(803 pagini), lucrarea de faţă este 
un prim pas întreprins pentru 
comemorarea eroilor noștri 
naţionali, martiri pentru dreapta 
credinţă, pentru demnitate, pentru 
adevăr și, în ultimă instanţă, sau 
poate chiar în primul rând, martiri 
pentru libertate și neatârnare 
faţă de orice stăpânire străină 
duhului autentic al spiritualităţii 
bimilenare a românilor, martiri 
pentru libertatea de a fi  noi 
înșine.

La realizarea acestui proiect 
și-au dat concursul Biserica 
Ortodoxă Română, Biserica 
Romano-catolică din România și Biserica Evanghelică din 
România, prin reprezentaţii lor autorizaţi, lucrarea fi ind editată 
cu sprijinul Fundaţiei „ST. GERHARD’S WERK e. V.” din 
Stuttgart, Germania, de pe lângă Episcopia Romano-Catolică 
de Rottenburg, reprezentată de: Dl. Dipl. Ing. Hermann 
SCHUSTER, Dl. Franz WISSINGER, Dl. Consilier Spiritual 
Andreas STRAUB, precum și cu sprijinul Colectivului de 
redacţie alcătuit din: P.S. CIPRIAN Câmpineanul – episcop 
vicar patriarhal, P.S. SEBASTIAN Ilfoveanul – episcop vicar 
al Arhiepiscopiei Bucureștilor, P.S. CORNELIU Bârlădeanul 
– arhiereu vicar al Episcopiei Hușilor, P.S. VISARION 
Rășinăreanul – episcop vicar al Episcopiei Sibiului, Dl. 
Toma RĂDULESCU (Arhiepiscopia Craiovei), P.C. Pr. 
Ionel POPESCU (Arhiepiscopia Timișoarei), Pr. Dr. Florin 
ȘERBĂNESCU – consilier patriarhal, Adrian Nicolae 
PETCU, consilier principal, CNSAS, Pr. Ștefan LUPU și Pr. 
Cristinel FODOR (Arhiepiscopia Romano-Catolică de Iași), 
Dl. Prof. Hermann PITTERS (Biserica Evanghelică C.A. 
Sibiu) și Adrian Nicolae PETCU, consilier principal, CNSAS. 
De asemenea, volumul a fost tipărit cu binecuvântarea Prea 
Fericitului Părinte Patriarh TEOCTIST, Arhiepiscop al 
Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei, Locţiitor 
al Cezareei Capadociei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe 
Române, a Înalt Prea Sfi nţitului IOAN ROBU, Arhiepiscop și 
Mitropolit Romano-catolic de București și a Excelenţei Sale 
Dr. CRISTOPH KLEIN, Episcop al Bisericii Evanghelice 
C.A. din România.

Lucrarea are în partea introductivă cuvântul de 
binecuvântare al Prea Fericitului Părinte Patriarh TEOCTIST 
(p. 5-7), mesajele Înalt Prea Sfi nţitului IOAN ROBU și al 
Excelenţei Sale Dr. CRISTOPH KLEIN (p. 8), prologul 
editorului ST. GERHARD’S WERK e. V reprezentat de 
Dipl. Ing. Hermann Schuster, Andreas Straub, Dipl. Ing. 
Franz Wesinger, Ing. Josef Pilz, (p. 9-13), în care subliniază 
rolul tuturor truditorilor la realizarea acestei lucrări, urmat de 
textul original în limba germană a acestui prolog (Märtyrer für 

Christus în der kommunistischen Zeit Rumäniens - Vorwort 
des Herausgebers: St. Gerhards – Werk e.V., Deutschland, 
p. 14-18), precum și un amplu studiu introductiv realizat de 
către istoricul Adrian Nicolae Petcu (p. 19-40).

În cuprinsul paginilor 41-772 sunt prezentaţi în ordine 
alfabetică martirii creștini din România care și-au dat viaţa 
în închisorile comuniste ca urmare a refuzului de a se dezice 
de Hristos.

Prezentarea acestora diferă de la caz la caz, în funcţie 
de informaţiile la care au avut acces cercetătorii, despre unii 
având la dispoziţie informaţii care ţin chiar de domeniul 
detaliului, despre alţii știindu-se doar că au existat și au fost 
exterminaţi de către reprezentanţii regimului ateu. Astfel, în 
funcţie de datele culese, sunt specifi cate, în preambul, data și 
locul nașterii, data și locul decesului, confesiunea, profesia, 
domiciliul și fotografi a, urmat de prezentarea propriu-zisă a 
biografi ei, dar mai ales a perioadei care a urmat anchetărilor, 
perindarea pe la diverse lagăre și închisori și torturile la 
care au fost supuși pentru a se dezice de esenţa fi inţei lor, 
credinţa în Hristos cel Înviat. Cercetarea s-a bazat pe studiul 
arhivelor fostei securităţi, a arhivelor diverselor instituţii ale 
Bisericilor și Statului, arhive personale, informaţii și mărturii 
parvenite pe diferite căi, documente și lucrări cu caracter 
memorialistic, etc.

Partea a treia a acestui 
volum conţine în loc de postfaţă 
discursul Mărturii despre martirii 
secolului XX, discurs prezentat 
în cadrul Oekumenischer 
Kirchentag Berlin, 28.V 
– 01.VI.2003 de către Alexandru 
Mesian, episcop greco-catolic 
de Lugoj și care pune în valoare 
mărturia martirilor care au urmat 
celor două mari confl agraţii 
mondiale ale secolului al XX-lea 
(p. 773-782).

Bibliografi a lucrării este 
structurată în izvoare inedite (p. 
783-786) și edite (p. 786-787), 
lucrări cu caracter memorialistic 
edite (p. 787-789), dar și 
mărturii inedite (p. 789-790), 
periodicele consultate (p. 790) 
și lucrările generale (p. 791-799) 
și speciale (p. 799-801), care 
prezintă diferite aspecte legate de 
persecuţia la care a fost supusă 
Biserica în perioada comunistă 
în România și care au furnizat 
informaţii preţioase pentru 
reconstituirea adevărului legat de 

martirii creștini români ai secolului al XX-lea.
Pentru înţelegerea situaţiei din această perioadă au fost 

anexate câteva hărţi deosebit de utile în acest sens, după cum 
urmează: Eparhiile Patriarhiei Ortodoxe Române înainte 
de 1990, Dieceze Romano-catolice menţinute de Vatican 
după 1948, Diviziunea teritorială a catolicilor recunoscută 
de Ministerul Cultelor după 1948 (2 dieceze), Diecezele 
Romano-catolice menţinute de Vatican după 1990, Centre 
episcopale și parohii aparţinând Bisericii Evanghelice, 
precum și Harta gulagului românesc, o tulburătoare hartă 
a centrelor de exterminare comunistă răspândite pe tot 
cuprinsul ţării, dar, cu o deosebită concentrare în partea de 
Sud-Est, inclusiv împrejurimile Bucureștiului.

În încheiere sunt prezentaţi ostenitorii biografi ilor, 
care și-au pus întreaga capacitate de muncă și dăruire 
pentru reabilitarea celor care în mod nedrept au fost 
declaraţi dușmani ai poporului, având drept singură dovadă 
în acest sens și vină credinţa în Hristos și atașamentul la 
idealurile naţionale. Între aceștia se remarcă reprezentanţi 
ai instituţiilor bisericești, ai învăţământului teologic și tineri 
istorici dornici să contribuie la această operă de recunoștinţă 
adusă celor care, cu preţul vieţii, au apărat Biserica neamului 
de acţiunile extreme ale bolșevismului sovietic, dovedind că, 
într-adevăr, această Biserică sfântă nu poate fi  învinsă nici de 
porţile iadului.

Prin tot ceea ce au făcut, prin curajul cu care au stat în 
faţa organelor de represiune și a morţii, în ultimă instanţă, 
acești martiri au dovedit „prin jertfa vieţii și prin suferinţele 
lor că violenţa nu este instanţa fi nală. Împărăţia cerului nu 
este o consolare cu viaţa de apoi, ci, timpul prezent întru 
Hristos și în mijlocul nostru, căci El este în fi ecare clipă 
cu noi, împarte cu noi fi ecare oră și ne însoţește în clipe de 
fericire, dar mai ales în timpul suferinţelor” (p. 13).

Dr. Veaceslav GOREANU

MARTIRI PENTRU HRISTOS, DIN 
ROMÂNIA, ÎN PERIOADA REGIMULUI 

COMUNIST (Volum colectiv) Editura 
Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, București, 2007, 803 p.
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NELINIȘTIT ESTE SUFLETUL NOSTRU PÂNĂ NU SE ÎNTOARCE IARĂȘI LA TINE,  DOAMNE 

“Cred  întru  una,  sfântă,  sobornicească
și apostolească Biserică”

ECCLESIOLOGIA. MEMBRII BISERICII

INTRAREA ÎN 
NUMĂRUL 

MEMBRILOR 
BISERICII

După cum am văzut, Biserica în chip văzut își 
desfășoară activitatea în formă de  instituţie, sau 
organizaţie religioasă creștină.

Să vedem cine poate deveni membru a acestei 
instituţii divino-umane.

Conform Sfi ntei Scripturi, membru al Bisericii 
devine orice om prin  Sfântul Botez. 

Instituţia 
catehumenatului

O condiţie  primordială pentru cei care  doresc 
să devină membri ai Bisericii este libera lor voinţă 
și cunoașterea celor mai importante  prevederi din 
învăţătura creștină. Tocmai din aceste considerente în 
Biserica veche era obligatorie trecerea  unei perioade 
de catehumenat, care dura până la 3 ani (canonul 4 al 
sinodului I ecumenic). Catehumenii sunt cei chemaţi, 
fi e pentru a se Boteza sau a deveni membri ai Bisericii 
(Rom. 2,18; Gal. 6,6; F.A. 18,21).

Conform părerilor comentariilor  Zonara, 
Aristen și Balsamon sunt atestate două categorii de 
catehumeni: cei care sunt intraţi de curând (οι µεν 
γαρ αρτι προσερξονται) și alţi care s-au perfecţionat 
în religia creștină (τελεωτεροι), înţelegând deplin 
doctrina creștină. Episcopul  sau presbiterul după ce 
se convingea despre statornicia catehumenului, citea 
asupra lui rugăciunea prescrisă, făcea semnul crucii 
asupra lui și-l introducea în prima grupă a catehumenilor 
(ακροωµενοι – audientes - acultătorilor), care după 
citirea Sf. Evanghelii  ieșeau din biserică. Numai după 
3 ani de petrecerea în această grupă erau trecuţi  în 
categoria catehumenilor, cărora li se explica  amănunţit 
simbolul credinţei (ενξοµενοι – orantes – rugători, sau 
γονυκλινοντεσ – genufl ectens – stau în genunchi).

Aceștia asistau la Sf. Liturghie până când diaconul 
chema: „Câţi sunteţi chemaţi ieșiţi”.

Durata afl ării în această categorie nu era  strict 
determinată, fi indcă depindea de sârguinţa și aptitudinile 
catehumenului1.

Începând cu secolele  V - VI, când păgânismul 
greco-roman dispare  aproape complet din viaţa 
imperiului, devin tot mai  rare cazurile botezului 
maturilor.

Cu timpul dispare și instituţia catehumenatului, în 
special când botezul copiilor devine obligator în toată 
Biserica. Deci, cu timpul catehumenatul trece în sfera 
istoriei.

Cuvântul κατηηουµενονοι? se  întâlnește în Sf. 
Scriptură  (Rom. 2, 18; Gal. 6.6; Fapte 18,25; I Cor. 14, 
19)  desemnând acele persoane  care pentru a fi  primiţi 
în creștinism erau datori să înveţe credinţa creștină (Mt. 
28, 19).

Procesul de instruire se numea: instituţio catihetica 
sau în greacă κατηξηστις, ori λογος κατηξητικος, 
ori κατηξισµος. Profesorul  se numea κατηξητης sau 
κατηξηιτης.  Locul unde avea loc instruirea se numea 
κατηξουµενειον.

Catehumenii de ambele categorii aveau în biserică 
locul lor în pronaos unde se administra și Botezul 
κολυµβηϑρα lângă intrarea centrală în biserică,  
rezervat  special, unde se rugau după ce erau poftiţi să 
iasă din biserică.

În prezent rânduiala catehumenilor se face înaintea 
administrării Botezului, în aceeași zi.

În legislaţia civilă  a Rusiei, de până la revoluţia 
bolșevică era prevăzută o perioadă de catehumenat de  
40 de zile pentru maturi și de 6 luni pentru minori2. 

În prezent legislaţia civilă nu  mai este preocupată 
de această problemă.

Bolnavii sunt botezaţi fără  a trece cursul special 
de catehizare. Canonul 84 al Sinodului Trulan (691) 

prevede botezarea obligatorie, chiar și a copiilor 
găsiţi, de câte ori nu se afl ă martori de încredere, care 
ar adeveri fără îndoială că sunt botezaţi, și nici ei din 
cauza vârstei nu vor fi  în stare să răspundă   dacă au 
primit Taina Botezului, ca nu cumva această îndoială 
să-l păgubească de curăţirea aceasta a Sfi nţeniei.

Nu se admite botezul bolnavilor mintali, sau celor 
îndrăciţi atâta timp cât ei nu sunt în stare să înţeleagă ce 
se petrece cu ei (în afara cazului că se afl ă pe patul de 
moarte - vezi canonul 2 al Sf. Timotei al Alexandriei).

Odată cu  generalizarea obiceiului de a boteza copii, 
apare necesitatea unui martor, sau educator  spiritual al 
celui nou creștinat, mai târziu  prin analogie cu părinţii 
fi zici s-a înrădăcinat obiceiul de a avea doi nași.

Botezul se face în Biserică în numele Tatălui Fiului 
și Sf. Duh (Canonul 49 Apostolic), în trei afundări 
(Canonul 50 Apostolic).

Aderarea eterodocșilor
la Biserica Ortodoxă

 
O persoană fi zică poate deveni membru a Bisericii 

Ortodoxe nu doar prin Botez., dar și prin așa numitul 
cin de alipire sau aderare la Biserică. Acesta se referă la 
creștinii eterodocși.

Sunt trei cinuri de aderare la Biserică, care sunt 
reglamentate de canoanele bisericești, în dependenţă 
de categoria în care pot fi  încadraţi doritorii de a deveni 
creștini ortodocși: eretici ori schismatici.

Ereticii sunt  Botezaţi, chiar dacă au primit botezul 
în obștea lor, iar schismaticii pot fi  primiţi în ortodoxie 
fi e prin ungerea cu Sf. Mir, fi e prin pocăinţă.

Erezie și schismă
Dar înainte de a hotărî cum trebui primit în 

ortodoxie unul sau altul care vine dintr-o Biserică 
eterodoxă, trebuie să vedem cine poate fi  considerat 
eretic și cine schismatic.

Sf. Vasile cel Mare spune că „Eretic numesc pe cei 
lepădaţi cu totul și înstrăinaţi de credinţă...cei lepădaţi 
de Biserică nu au mai avut Harul Duhului Sfânt peste 
dânșii, căci a   lipsit împărtășirea și s-a întrerupt 
urmarea...

Iar schisme, cele pentru oarecare cauze bisericești 
și întrebări între cei despărţiţi, posibile de vindecare.

Deosebirea principală este însăși credinţa în 
Dumnezeu! (canonul 1 al Sf. Vasile cel Mare).

La rândul său canonul 6 al sinodului II ecumenic 
stipulează că „numim eretici pe cei lepădaţi dedemult 
de Biserică și pe cei anatemizaţi de noi mai pe urmă, iar 
pe lângă aceștia și pe cei ce se fac a mărturisi credinţa 
cea sănătoasă, dar s-au dezbinat și se adună împotriva 
episcopilor noștri canonici”. 

În vechime erau primiţi prin Botez cei care veneau 
de la următoarele erezii: urmașii lui Pavel de Samosata 
(învăţau că Hristos este om care s-a perfecţionat 
în virtuţi și în care s-a sălășluit Înţelepciunea lui 
Dumnezeu, dar l-a părăsit la începutul patimilor 
Sale)(canonul 19 a sinodului I ecumenic); montaniștii 
(confundau Sf. Duh cu Montan și Prischila)(Canonul  
7 al sinodului II ecumenic; canonul 1 a Sf. Vasile cel 
Mare); maniheii (credeau că sufl etele oamenilor după 
moarte intră în animale), valentinienii (nu  credeau în 
învierea morţilor și nu recunoșteau Vechiul Testament), 

marchioniţii (botezau până în trei ori, botezul era 
administrat și de femei), eunomienii (nu recunoșteau 
persoana Fiului și Sf. Duh deopotrivă cu a Tatălui, 
considerând că au avut un început), nestorienii și 
eutihienii (Canonul 1 a Sf. Vasile cel Mare, Canonul 95 
al sinodului Trulan).

Prin ungerea cu Sf. Mir erau primiţi în Biserică: 
macedonienii, novaţienii, catarii, patrusprezecenii, 
mercurienii și apolinarienii.

Din canonul 7 al sinodului II ecumenic și 95 
al sinodului Trulan(691) reiese  că prin Botez erau 
primiţi în Biserică ereticii gnostici, care apăruse în sec 
. II și III, la fel și acei eretici care negau chiar esenţa 
creștinismului, ceilalţi erau primiţi prin ungerea cu Sf. 
Mir, pocăinţă lepădare de erezie și prin  acceptarea 
Crezului Ortodox. PS Nicodim Miloș  spune că sunt 
„trei cinuri prin care se primesc în Biserică eterodocșii... 
primul prin Botez, al doilea prin Mirungere și al treilea 
prin lepădare de erezie și  Pocăinţă. 

Acestea trei cinuri sunt în 
vigoare și astăzi

După primul cin sunt primii în ortodoxie eterodocșii 
care au stricat învăţătura despre Sf. Treime. În prezent 
îi primim în ortodoxie prin acest cin pe sectanţii 
extremiști: molocani, Martorii lui Iehova, mormoni 
ș.a.

După cel de al doilea cin, adică prin Mirungere,  
sunt primiţi în Biserică  cei care au primit Botezul 
în numele Sf. Treimi, în comunităţile lor, însă nu 
au ierarhie canonică. În această categorie intră toţi 
protestanţii și  sectanţii moderaţi (cei care nu au stricat 
învăţătura despre Sfânta Treime), la fel și romano-
catolicii și armenii, dacă nu au primit taina Mirungerii 
în comunitatea lor. Tot prin acest cin sunt  reprimiţi în 
ortodoxie, persoanele foste ortodoxe, care au părăsit 
Biserica Ortodoxă și au primit botezul în  secte 
totalitare (molocani, martorii lui Iehova, mormoni ș.a.), 
sau au  primit crezul altor religii.

Prin al treilea cin sunt primiţi în Biserica Ortodoxă 
romano-catolicii, armenii și acei dintre foștii ortodocși 
care se reîntorc la Biserică venind din secte moderate.

În acest caz, cei care vin la Ortodoxie se leapădă de 
erezie, mărturisesc credinţa ortodoxă și se pocăiesc3. 

 Referitor la primirea în ortodoxie a romano-
catolicilor nu există o practică unanim acceptată de 
toate Bisericile Ortodoxe. Astfel Bisericile grecești 
nu recunosc valid Botezul romano-catolicilor, 
în baza orosului (hotărârii) Sinodului Patriarhiei 
Constantinopolului din 1756 din timpul patriarhului 
Chiril al V-lea, în care se spune că romano-catolicii 
după forma administrării  Botezului se aseamănă cu 
eunomienii, cum și pentru că au schimbat simbolul 
Niceo-Constantinopolitan.  De fapt în Pidalion se 
spune că „botezul latinilor este simplă turnare” (αλλα 
ραντισµα µινον ψιλον) și nu Botez (Βαπτισµα), 
deci noi nu zicem că-i rebotezăm, ci îi botezăm. Latinii 
nu sunt botezaţi (οι λατινοι ειναι αβαπτιστοι) pentru 
că nu fac trei afundări la botez, precum s-a predanisit de 
la începutul Bisericii Ortodoxe  de la Sfi nţii Apostoli4. 

Biserica Ortodoxă Rusă prin hotărârile  sinodului 
de la Moscova din timpul patriarhului Filaret (1620) 
a introdus practica primirii romano-catolicilor în 
ortodoxie prin Botez, însă  această practică a fost 
abandonată prin hotărârile sinodului din 1667, 
reîntorcându-se la vechea practică de ai primi în 
ortodoxie pe romano-catolici sau prin   Mirungere, dacă 
nu le-a fost administrată această Taină în comunitatea 
lor,  sau prin Pocăinţă și renunţare la credinţa romano-
catolică dacă au primit în comunitatea lor Mirungerea 
(Confi rmaţia). Protestanţii erau primiţi în Biserica 
Ortodoxă Rusă prin Botez prin decizia sinodului  de la 
Moscova din 1620,  care a fost anulată de către sinodul 
din 1718 după care protestanţii sunt primiţi în ortodoxie 
prin administrarea Mirungerii.

Note:
1 Târâlă Zisima, Pidalion, 1992, p. 218.
2 Crasnojen,  M. E. Ocnovî ţercovnogo prava. Moscva, 1992, 
p. 49. 
3 Nicodim Miloș, Canoane bisericești cu comentarii,  vol. Ip. 
589.
4 Nicodim Miloș, Op. cit. 1, p. 591.

Dr. Nicolae Fuștei
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Veșnică odihnă părintelui Alexei Melinte
La 23 aprilie în urma unui accident rutier a decedat protoiereul mitrofor 

Alexei Melinte, paroh al bisericii “Cuv. Parascheva”, s. Vasilcău, r. Soroca. 
Slujba prohodului a fost ofi ciată de către PS Marchel, Episcop de Bălţi și 
Fălești, alături de care au participat prot. Mihail Sârbu, protopopul de Soroca și 
circa 50 de slujitori din circumscripţie și alte localităţi ale republicii.

Un băiat din Rusia care rămăsese complet orb și-a recăpătat vederea după ce și-a uns ochii 
vreme de 3 zile cu mir, relatează agenţia de presa Interfax-Religion. 

Vladimir Suzdalev, în vârstă de 10 ani, își pierduse vederea în urma unui accident care era să-l 
coste viaţa. Mama lui Vladimir, Tatiana, a spus pentru cotidianul Tvoy Den, că vindecarea “este un 
miracol dumnezeiesc”. “Puţini medici îi mai dădeau șanse de supravieţuire după accident și  toţi 
spuneau că va rămâne orb pentru  toată viaţa”. 

După tragedie, Tatiana a mers în fi ecare dimineaţă la catedrala Sf. Nicolae din Orenburg să se 
roage pentru fi ul său. Cineva i-a povestit femeii de icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului 
Skoroposlushnitsa (“Cea-degrabă-ascultătoare” [a rugăciunilor], pastrată în biserica “Sf. Mihail” 
din satul Gorodișche. Tatiana s-a dus acolo și  s-a rugat până seara. În dimineaţa următoare, revenită 
la spitalul unde era internat fi ul ei, i s-a spus că Vladimir ieșise din comă. 

Copilul a mai stat încă 6 săptămâni în spital și  și-a revenit, însă toţi doctorii au fost de acord că 
el va rămâne orb. La o noua vizită în Gorodișche, Tatiana a primit puţin mir de la unul dintre preoţi. 
După ce i-a uns ochii fi ului său cu acest mir vreme de trei zile, copilul a început să vadă din nou, iar 
în doua săptămână și-a recăpătat vederea aproape complet. 

“Diagnosticul băiatului excludea orice posibilitate ca el să vadă din nou. Ca medic, nu pot 
explica revenirea vederii. Nu este altceva decât un miracol”, a spus pentru Interfax dr. oftalmolog 
Nina Suvorova. 

Preluat din Altermedia

În data de 17 
mai a.c., în Catedrala 
„Hristos Mântuitorul” din 
Moscova va fi  semnat, de 
către patriarhul Alexei 
al Moscovei și a toată 
Rusia și mitropolitul 
Lavru, primat al Bisericii 
Ortodoxe Ruse  „din 
afara graniţelor ţării”, 
actul ofi cial prin care se 
consfi nţește restabilirea 
unităţii canonice a Bisericii 
Ortodoxe Ruse, prilej cu 
care vor avea loc câteva 
manifestări, informează 
egliserusse.typepad.fr. În 
acest sens, mitropolitul 
Lavru va sosi, la orele 
09.15, la Catedrala, unde 

se va întâlni cu patriarhul Alexei. Aici va fi  rostită o rugăciune pentru unitatea 
Bisericii, apoi vor fi  proclamate hotărârile sinoadelor celor două Biserici, după 
care va fi  semnat actul de comuniune canonică de cei doi întâistătători, eveniment 
care va fi  urmat de ofi cierea primei Sf. Liturghii comune, iar seara va avea loc 
o conferinţă de presă. Patriarhul Moscovei va fi  reprezentat de mitropolitul 
Kiril de Smolensk și de Kaliningrad și de arhiepiscopul Inocenţiu de Cherson, 
președintele Comisiei de dialog cu Biserica Ortodoxă Rusă „din afara graniţelor 
ţării”, Biserica care va fi  reprezentată de mitropolitul Lavru de New York și de 
arhiepiscopul Marcu de Berlin. Sâmbătă 19 mai, patriarhul Alexei, împreună cu 
mitropolitul Lavru, cu episcopii și preoţii celor două Biserici vor sfi nţi Biserica 
„Noii martiri și mărturisitori” ai Rusiei, la Boutovo, aproape de Moscova. Piatra 
de temelie a acestei biserici a fost pusă în luna mai 2004, când a avut loc prima 
vizită a mitropolitului Lavru în Rusia. Duminică, 20 mai a.c., patriarhul Alexei, 
mitropolitul Lavru, episcopii și preoţii celor două Biserici reunite vor ofi cia Sf. 
Liturghie în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin. 

www.mospat.ru

Papa face apel la tineri ca să reziste 
tentaţiilor de tot felul 

Papa Benedict al XVI-lea, afl at în vizită 
în Brazilia, ţara cu cea mai numeroasă 
populaţie de religie catolică din lume, a 
făcut un apel la tineri să ducă o viaţă de 
castitate și angajare în societate, informează 
Rompres. „Sa încercaţi să rezistaţi puternic 
capcanelor răului ce apar în diferite 
contexte”, a declarat papa, adresându-se 
unei mulţimi entuziaste de circa 40.000 de 
tineri. De asemenea, papa a făcut apel la 
tineri să devină protagoniștii „unei societăţi 
mai juste și mai frăţești” printr-o conduita 
„inspirată din valorile morale universale”. 

Tinerii trebuie să fi e „exemple de conduită 
creștină în viaţa lor profesională și socială. 
Nimic nu justifi că tentaţia de a face să 
prevaleze aspiraţii umane proprii - fi e ele 
economice sau politice - prin fraudă și 
minciună. Căsătoria este o instituţie de 
drept natural ridicată de Hristos la rang de 
taină. 

Dumnezeu vă cheamă să vă respectaţi 
unii pe ceilalţi încă din primele momente din 
dragostea și logodna voastră, deoarece viaţa 
conjugală este hărăzită prin voia Domnului 
cuplurilor căsătorite”, a menţionat papa.

Creștinii - persecutaţi în Irak 
Responsabilii comunităţii creștine din Irak au lansat un apel către autorităţi pentru a 

fi  protejaţi de atacurile grupărilor extremiste sunnite. „Creștinii sunt victimele șantajului, 
răpirilor și deplasărilor forţate în numeroase regiuni din Irak, mai ales în cele controlate 
de „Statul islamic din Irak”, au afi rmat, într-un comunicat comun, patriarhul Mar Dinka 
al IV-lea al Bisericii Asiriene și patriarhul Emmanuel Delly, primatul Bisericii Chaldeene, 
informează Rompres. Cei doi întâistătători și-au arătat surprinderea faţă de extinderea 
infl uenţei grupărilor extremiste, care “se manifestă și în cartierele Bagdadului, în timp 
ce autorităţile rămân impasibile și nu iau masurile ferme ce se impun în această situaţie”. 
În ultimele săptămâni au fost emise mai multe decrete religioase care cereau creștinilor 
să părăsească anumite cartiere, precum Doura, afl at în sudul Bagdadului, unde sunt bine 
implantate grupările de insurgenţi sunniţi.

A fost descoperit mormântul regelui 
biblic Irod cel Mare 

Un arheolog israelian a anunţat 
descoperirea mormântului regelui biblic 
Irod cel Mare. Potrivit unui anunţ al 
Universităţii Ebraice, citat de Associated 
Press și AFP, mormântul regal se afl ă în 
situl arheologic de la complexul Herodium, 
situat pe un mic platou colinar în Desertul 
Iudeii, locul fi ind vizibil cu ușurinţă din 
sudul Ierusalimului. Irod cel Mare sau 
Irod I a construit un palat regal pe acest 
deal și a fost îngropat tot acolo. Despre 
domnia regelui Irod cel Mare se spune că 
s-a suit pe tron ca o vulpe, a domnit ca un 
tigru și a murit ca un câine, o caracterizare 
care în mod succint exprimă foarte bine ce 
a însemnat Irod și domnia sa asupra Ţării 
Sfi nte în perioada respectivă. Irod a venit 
la putere adus de romani, era din familie 
domnitoare și deși a făcut eforturi pentru 
a câștiga simpatia evreilor, n-a reușit 
niciodată. În preajma morţii sale, când 

era foarte bolnav și a înţeles că moare, 
a poruncit să fi e adunaţi circa 500 de 
fruntași evrei din toate părţile ţării pentru 
a fi  închiși în hipodromul din Ierihon, și a 
lăsat surorii sale Salomeea porunci foarte 
ferme ca să fi e uciși toţi cei 500 de fruntași 
pentru ca astfel poporul să nu se bucure 
de moartea sa, ci să fi e plâns în toată ţara. 
Salomeea a avut destul simţ politic să nu 
dea curs acestei cereri și, în momentul în 
care Irod a murit, primul lucru pe care l-a 
făcut a fost acela să trimită să fi e eliberaţi 
acei fruntași din hipodromul din Ierihon. 
Irod a fost numit „cel Mare” de către 
greci pentru că a susţinut anumite polisuri 
grecești, a construit anumite obiective 
publice cu banii din Ţara Sfântă, iar în Ţara 
Sfântă a rămas un mare constructor (avea 
gusturi romanice), și printre altele se știe că 
a reconstruit Templul din Ierusalim, care a 
rămas cunoscut ca cel de-al doilea templu.

Un băiat orb și-a recăpătat vederea miraculos

Restabilirea comuniunii dintre 
Patriarhia Moscovei și Biserica 

Ortodoxă Rusă din diasporă 

Comunitatea ortodoxă română din 
Seattle, SUA, va dispune în curând 
de un mijloc modern și efi cient de 
informare și de comunicare, și anume 
un web site, inspirat după modelul 
buletinului parohial „Cuvântul”, care 
va permite o comunicare efi cientă 
și interactivă în rândul membrilor 
comunităţii, informează thh.civicspa
ceondemand.org. Iniţiativa este rodul 
unei analize efectuate de către un grup 
de voluntari în colaborare cu Comitetul 
pentru Relaţiile cu Publicul și este 
menită să adreseze o serie de priorităţi, 
precum nevoia de transparenţă în 

modul de administrare a fondurilor 
bisericii și a proiectelor în curs de 
desfășurare, reducerea volumului 
birocratic necesar pentru menţinerea 
la zi a informaţiilor personale ale 
membrilor parohiei, accesul simplu 
și rapid al membrilor parohiei la 
informaţii curente atât despre proiectul 
de construcţie al bisericii românești, 
cât și despre evenimente religioase 
și culturale din viaţa comunităţii, 
obţinerea unei mai mari vizibilităţi în 
rândul acelor membri ai comunităţii 
române care nu sunt în contact direct 
cu parohia. 

Web site pentru comunitatea română 
ortodoxă din Seattle 

Patriarhul Alecsei al II și mitropolitul Lavr 


